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Wojciech Bonowicz
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Jarosław Jagiełło
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Karol Tarnowski
Łukasz Tischner
Adam Workowski
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Zbigniew Stawrowski (dyrektor)
Elżbieta Hernas (wicedyrektor ds. organizacyjnych)
Maria Karolczak (wicedyrektor ds. programowych)
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DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU
W roku 2013 Instytut Myśli Józefa Tischnera
prowadził następującą działalność:

ARCHIWUM
W 2013 roku Archiwum IMJT kontynuowało
uzupełnianie i opracowywanie bazy archiwaliów
związanych z Józefem Tischnerem. Prace te dotyczyły
przede wszystkim zasobów audio oraz audio-wizualnych.
Rozbudowano również bibliografię tekstów autorstwa
Józefa Tischnera oraz tekstów dotyczących jego osoby
i filozofii. Informacja o wszystkich tych pozycjach jest
dostępna na stronie http://tischner.org.pl/archiwum oraz
(dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego; w ramach programu Archiwistyka Społeczna)
w postaci aplikacji na urządzenia mobilne pracujące
w systemie Android.
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WYDAWNICTWO
red. Aleksander Bobko,
Maria Karolczak
Wobec Dobra i Prawdy w dialogu
z Tischnerem

W 2011 roku odbył się w Krakowie Międzynarodowy
Kongres Tischnerowski. Zgromadził on osoby z różnych
krajów, środowisk i pokoleń zainspirowane filozofią
Józefa Tischnera. Książka zawiera wybór tekstów
uczestników Kongresu. Można w niej znaleźć zarówno
pogłębione filozoficzne analizy ważnych Tischnerowskich tematów, jak i teksty nieco bardziej popularne
a niemniej ciekawie rozważające istotne ludzkie sprawy.
Więcej o książce:
http://tischner.org.pl/ksiazki-instytutu/inne/wobec_dobra_i_prawdy

Biuletyn Instytutu Myśli Józefa Tischnera

red. Ludger Hagedorn,
Zbigniew Stawrowski
Guardini – Tischner. Dramat
odpowiedzialności /Drama
der Verantwortung.
Guardini – Tischner.

Jest to wielostronna próba przedstawienia sylwetek
i duchowego wpływu dwóch wybitnych chrześcijańskich
myślicieli, którzy wsparli swoim autorytetem
i intelektem odpowiednio: powojenne Niemcy oraz III
RP. Ważną cechą przedstawionych w książce tekstów
jest podkreślenie nie tylko perspektywy teologicznej
i filozoficznej, lecz również szczególnego znaczenia,
jakie w twórczości obu jej bohaterów odgrywała
literatura, w tym zwłaszcza dramatopisarstwo i świat
wyobraźni teatralnej. Mimo różnicy pokolenia, która
dzieliła czasy Tischnera od Guardiniego, podobieństwo
ich dziejowych doświadczeń przełożyło się na istotne
podobieństwa w pojmowaniu świata i relacji międzyludzkich. Teksty zawarte w książce przedstawione
zostały w dwóch wersjach językowych, po polsku i po
niemiecku.
Więcej o książce:
http://tischner.org.pl/ksiazki-instytutu/guardini_tischner
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Zbigniew Stawrowski
The Clash of Civilizations
or Civil War

Przedstawione w książce w języku
angielskim teksty, publikowane
wcześniej po polsku w latach 20002008, są pisaną na gorąco próbą uchwycenia sensu
nowych,
niepokojących
zjawisk
kulturowocywilizacyjnych. Dwa z nich Nowy wspaniały świat i
Barbarzyńcy w garniturach stawiają diagnozę: nazywają
po imieniu te zjawiska, a zarazem – ukazując, jak łączą
się one ściśle ze sobą – odsłaniają szczególną wizję
człowieka i relacji międzyludzkich jako ich wspólną
podstawę. W pozostałych tekstach czytelnik odnajdzie
bardziej pogłębioną filozoficznie refleksję nad
politycznymi oraz duchowymi fundamentami naszej
cywilizacji. Chodzi tu o przemyślenie raz jeszcze samych
podstaw międzyludzkiego porządku oraz zarysowanie
perspektywy, w ramach której możliwe byłoby – przy
wszystkich dzielących ludzi różnicach – spotkanie,
dialog i wspólne przyjazne życie.
(Fragment Wprowadzenia)
Więcej o książce:
http://tischner.org.pl/zbigniew-stawrowski/ksiazki/the_clash_of
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DNI TISCHNEROWSKIE
W kwietniu 2013 roku Instytut Myśli Józefa Tischnera
brał udział w organizacji i merytorycznym przygotowaniu XIII Dni Tischnerowskich w Krakowie, których
głównym hasłem było: Szukając nadziei. Dyrektor IMJT
Zbigniew Stawrowski wraz z Jarosławem Kuiszem,
Josephem Weilerem i Andrzejem Zollem, wziął udział
w panelu dyskusyjnym „Jaskinia filozofów”, którego
tematem było Miejsce dla religii.

Profesorowie Karol Tarnowski i Jacek Filek uczestniczyli w debacie Filozofia i nadzieja, prowadzonej przez
Wojciecha Bonowicza i Łukasza Tischnera, w której
udział wzięli również s. Barbara Chyrowicz oraz Robert
Piłat. Natomiast Adam Workowski wraz z Michałem
Bardelem poprowadzili otwartą dyskusję z udziałem
publiczności, po lekturze eseju ks. Józefa Tischnera
pt. Wiązania nadziei w wykonaniu Anny Polony.
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NOWY LOKAL

Od lipca 2013 Instytut Myśli Józefa Tischnera dysponuje
nowym lokalem przy ul. Sławkowskiej 14 (I piętro).
Przestronne wnętrza stwarzają możliwości dla poszerzenia zakresu działań naszego Instytutu. W ten sposób
uzyskaliśmy odpowiednie warunki, by w naszych
pomieszczeniach organizować wykłady, konferencje,
promocje, ale również koncerty czy wernisaże.
W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wielowymiarowej współpracy.
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PONIEDZIAŁKI Z TISCHNEREM
Od 9 października 2013 roku Instytut Myśli Józefa
Tischnera w swoim nowym lokalu przy ul. Sławkowskiej
14 rozpoczął cotygodniowy cykl spotkań, w ramach
których znane postacie krakowskiego życie kulturalnonaukowego analizują najistotniejsze zagadnienia
związane z filozofią Józefa Tischnera. Cykl został
zainaugurowany przez ojca Jana Andrzeja Kłoczowskiego wykładem, pt. Czy Tischner jeszcze żyje? O
myśleniu religijnym. Kolejne Spotkania w 2013 roku
poprowadzili: Adam Workowski, Zbigniew Stawrowski,
Wojciech Bonowicz, Ewa Kutryś, Antoni Szwed, Anna
Karoń-Ostrowska, Krystyna Ablewicz. W ramach cyklu
odbyło się także spotkanie z Tomaszem Ponikło,
autorem książki Józef Tischner – Myślenie według
miłości. Ostatnie słowa.
Dokładny program spotkań:
http://tischner.org.pl/projekty/poniedzialki_z_tischnerem

CZWARTKI Z POEZJĄ (NIE ZAWSZE RELIGIJNĄ)
Równocześnie z Poniedziałkami z Tischnerem ruszył
nowy projekt Czwartki z poezją (nie zawsze religijną),
w ramach którego podczas kolejnych czwartkowych
spotkań czytane i analizowane były wiersze dwóch
znamienitych polskich poetów: Tadeusza Różewicza
i Zbigniewa Herberta. Spotkania prowadził Józef Ruszar.
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WTOREK Z TEOLOGIĄ POLITYCZNĄ
IMJT wraz z Krakowskim Klubem Teologii Politycznej
zorganizował 17 grudnia 2013 r. debatę o katolickim
marketingu pt. Promocja wartości chrześcijańskich – czy
Bóg "lubi to"?. Dyskusję prowadziła Jolanta Szymańska
(Teologia Polityczna) a wzięli w niej udział Piotr Żyłka
(Deon.pl, faceBóg), Dawid Gospodarek (LIST, Pressje,
Rebelya.pl) oraz Zbigniew Stawrowski (IMJT). Dyskusja
krążyła wokół języka, w którym współcześnie można i
trzeba mówić o Bogu i religii, tak aby uwzględniając
estetyczną wrażliwość młodego pokolenia, uniknąć
spłaszczenia treści, czy wręcz kiczu.

SEMINARIA
W Instytucie w minionym roku odbywało się mające
już swą długą tradycję seminarium prof. Karola
Tarnowskiego. Tym razem poświęcone było ono,
książce Michela Foucault „Hermeneutyka podmiotu”.
Rozpoczął się też nowy cykl seminariów dr Łukasza
Kołoczka. Poświęcono je sposobom mówienia
o nicości w filozofii Heideggera z okresu Bycia
i czasu. Podstawą seminariów była lektura i analiza
esejów Heideggera: Czym jest metafizyka?, O istocie
prawdy, O źródle dzieła sztuki a ich celem zbadanie
tego, jak Heidegger rozwija swój język pod względem
artykułowania negatywności.
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WSPÓŁPRACA
Ponadto Instytut uczestniczył też w rozmaitych przedsięwzięciach współorganizowanych z innymi instytucjami.
Konferencja dla nauczycieli w Łopusznej
W dniach 11-13 stycznia 2013 w ośrodku Natanael
w Łopusznej odbyła się coroczna konferencja dla
nauczycieli o Wychowaniu w horyzoncie wolności
i dobra, zorganizowana przez Stowarzyszenie Drogami
Tischnera. IMJT był odpowiedzialny za merytoryczne
przygotowanie wykładów i referatów. Ze strony Instytutu
w konferencji wzięli udział: Michał Bardel, Wojciech
Bonowicz i Adama Workowski.
Współpraca z Centrum Jana Pawła II w Warszawie
W 2013 roku nasz instytut podjął stałą współpracę
z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie w ramach
programu Karol Wojtyła Fellowship. Program ten,
poprzez cykl seminariów, wykładów, konferencji
i dyskusji, ma na celu kształtowanie wiedzy i charakteru
młodych ludzi – przedstawicieli przyszłych elit, dając
im oparcie w źródłach kultury polskiej i europejskiej.
Ogólnopolski Konkurs Tischnerowskie Ślady w
Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach
Wojciech Bonowicz reprezentował IMJT zasiadając w
jury konkursu poświęconego życiu i twórczości Józefa
Tischnera, przeznaczonego dla uczniów szkół średnich.
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Aby wspomóc naszą działalność, mogą Państwo
przekazać 1% swojego podatku lub przekazać
darowiznę na rzecz Instytutu:

Nr KRS:
0000178324
Nr konta:
57 1030 1582 0000 0008 5261 3009

Wszystkich ludzi dobrej woli, zatroskanych o
jakość polskiego myślenia, bardzo prosimy o
wsparcie.
dr Łukasz Tischner
- Przewodniczący Konwentu Fundatorów
o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP
- Przewodniczący Rady Programowej
prof. Zbigniew Stawrowski
- Dyrektor Instytutu
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